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ZAMESTNANOSŤ

A SOCIÁLNA INKLÚ2IA

Kód ITMS 27110130042

k Dohode č. 15/16/054/35 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania 
pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného 

zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ 
pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť zo dňa 30.03.2015

uzatvorený medzi:

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Sídlo:
V mene ktorého koná: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Štefánikova tr. 88, 949 01 Nitra
Mgr. Stanislav Ivanička
30794536
2021777780
Štátna pokladnica
SK8281800000007000530994

(ďalej len „úrad“)

a

zamestnávateľom
Právnická osoba 
Názov:
Sídlo:
Zastúpený štatutárnym zástupcom: 
IČO:
DIČ:
SKNACE Rev2 (kód/text) 
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Obec Žitavany
Športová 5, 951 97 Žitavany
Jurajom Obertom
37869451
2021701528
8411 O/Všeobecná verejná správa 
Primá banka Slovensko a.s. 
SK0856000000007142703002

(ďalej len „zamestnávateľ“)
(spolu len „účastníci dohody“).

Účastníci Dohody č. 15/16/054/35 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania 
pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného 
zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného 
projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť sa 
dohodli na Dodatku č. 1/2015 nasledovne:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia." 

http://www.employment.gov.sk www.esf.gov.sk
Dodatok č. 1/2015 1

http://www.employment.gov.sk
http://www.esf.gov.sk


ZAMESTNANOSŤ 
A SOCIÁLNA INKLÙZIA

Kód ITMS 271 10130042

V časti Účastníci dohody sa mení bankové spojenie a číslo účtu zamestnávateľa a 
znie:

Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK0856000000007142703002

Záverečné ustanovenia

1) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody č. 15/16/054/35 zo dňa 30.03.2015.

2) Ostatné dojednania Dohody č. 15/16/054/35 zo dňa 30.03.2015 ostávajú v platnosti 
nedotknuté.

3) Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma účastníkmi dohody 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

4) Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých úrad PSVR obdrží tri 
rovnopisy a zamestnávateľ obdrží jeden rovnopis.

5) Účastníci dohody vyhlasujú, že sú oprávnení tento dodatok podpísať, že si ho riadne 
a dôsledne prečítali a súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni ani za zvlášť 
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa: ÆJ..Ï-.Æ?
Za zamestnávateľa:

sO.

V .
JJ

u raj Obert
larostci obce

Y Nitre dňa:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ 
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